
MUHTELİF YERLERDEKİ ALANLARA SICAK-SOĞUK İÇECEK VE GIDA 
OTOMATI KONULMASI VE BU OTOMATLARIN HİZMET  

VERMELERİNİN SAĞLANMASI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1- Kurumun; Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran-Çankaya/Ankara adresli yerleşkesinde 

bulunan ve Kurum tarafından bu yerleşke içerisinde belirlenecek muhtelif yerlerdeki toplam             
20 m2’lik alana sıcak-soğuk içecek ve gıda otomatı konulması ve bu otomatların sözleşme ve alım 
dokümanıyla belirlenen şartlar dahilinde hizmet vermelerinin sağlanması amacıyla, KDV 
hariç185 ₺/m²/ay muhammen bedelle 12 (oniki) ay süreyle kiraya verilmesi işi, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca, 08/04/2022 tarihinde saat 
11:00’de Turan Güneş Bulvarı Oran-Çankaya/Ankara adresindeki Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Merkez yerleşkesi C Blok 2. kat toplantı salonunda, İhale Komisyonu huzurunda, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama işlemleri Yönetmeliği’nin 13. maddesine 
göre “İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü” ile ihale edilecektir. Aynı yönetmeliğin 27. 
maddesinin 9. fıkrası gereğince isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde açık artırma yöntemi ile 
fiyat görüşmesi yapılabilecektir. 

2- İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı ile ekleri) Turan Güneş 
Bulvarı Oran, Çankaya, Ankara adresindeki Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda (Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- Emlak Yönetimi Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir, 100,00 ₺ 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
alması zorunludur. 

3- İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
3.1.  Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut 
kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı 
hükümlü bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 
c) Kurumun ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 
ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları 
anonim şirketler hariç), 

 



f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa 
olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, 

g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan İşletmeciler ile bunların ortaklık ve 
yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 
şirketler. 

ğ) Yabancı istekliler. 
3.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılarak sözleşme imzalanmışsa, teminatı gelir 
kaydedilerek sözleşme iptal edilir. 

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası, 
b. İkametgâh Belgesi ve Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden 

alınacaktır), 
c. İmza sirküleri, 
ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı  bulunduğu  ticaret  veya  sanayi  odasından  yahut  benzeri  mesleki  kuruluştan,  
dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname, 

b. Vergi kimlik numarası, 
C) ORTAK BELGELER: 
a. Teklif mektubu, 
b. Geçici  Teminat  tutarı  KDV  hariç  toplam  teklif  bedelinin  %5  (yüzdebeş)’i  olup,  

aşağıdaki değerlerden herhangi biri geçici teminat olarak verilebilir, 
1-  Tedavüldeki Türk Parası veya konvertibl yabancı ülke paraları.  
2- Devlet tahvilleri. 
3- Teminat mektupları (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat 

mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve katılım bankalarınca düzenlenmiş teminat 
mektuplarıdır.) 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgeler. 

c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
ç. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı 

belge, 

 



d. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge, 
e. Kurumdan temin edilen ve her sayfası teklif veren tarafından imzalı İdari, Teknik 

Şartname ve Sözleşme Taslağı, 
f. 3.1. maddede sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
g. Sıcak-Soğuk içecek ve Gıda Otomatı işletmeciliği yaptığına dair iş deneyimi 

belgeleri. 
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: 
a. İş ortaklığı beyannamesi, 
b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunmaları zorunludur. 
5- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat 
mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 
üzerine isteklinin unvanı, adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 
zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

6- Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale 
dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı 
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve 
teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış 
olması zorunludur. 

7- İhaleye katılacakların, teklif mektuplarını 08/04/2022 günü saat 11:00’e kadar 
Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Genel Evrak Servisi’ne teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve 
saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği’nin 25. maddesine uygun düzenleyecekleri 
teklifleri ihale saatine kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelen Evrak Servisi’ne ulaşmış 
olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Evrak Servisi’ne ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. 
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 
olarak kabul edilir. 

8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

9- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, işbu İhale “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama 
işlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır. Kurum ihale tarihini herhangi bir sebep 
göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve sözleşmenin 
imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

10- Kira bedeli ve KDV’si sözleşmeyle belirlenen sürede aylık olarak ödenecektir. 
11- İhale konusu alanın tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
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